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• Cel mai tare din parcare, 
cel mai harnic din Comarnic, li. 
derul cu numo de haiduc a pri
mit, de cllrind, vizita unei dele
gații americane. S-a convarhit in 
limba malgașă. Din delegație a 
făcut parte și un secretar de la 
Ambasada SUA. Știm noi cu ce 
se ocupă și ce grade au secreta
rii de pe la ambasade. In cursul 
întrevederilor, a avut Ioc un util 
schimb de experiență, privind 
organizarea unei mineriade di
rect la Casa Albă. Să-l vedem pe 
Bush pe unde scoate cămașa... 
O precizare este totuși necesară 
pentru VValesa din Valea Jiului 
— în fața. Casei Albe există 
trasată o linie cu roșu. Cînd ai 
trecut de somn fără permisiune, 
ajungi direct pe scaunul electric. 
Așa e la ăia ! • O știre bombo.
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O INIȚIATIVA
Fundația „Ingineria și medicina 

in protecția omului"
al recentei Consfătuiri „Ingineria și medicina,Di. pt corolar

faeton determinanțj în activitatea de protecție a omului în in
dustria minieră14, organizată de Spitalul Lupeni și Institutul de 
Cercetări Științifice pentru Protecția Muncii București, cu spriji
nul nemijlocit al unor exploatări miniere din cadrul R A.II., s-a 
născut ideca permanentizării preocupărilor în domeniile care au 
constituit tematica dezbaterilor consfătuirii. Mai concret, un grup 
de inițiativă, format din cadre de specialitate, a hotărît înființarea 
unei asociații profesionale — Fundația „Ingineria și medicina în 
protecția omului (IMI'RO)**. Ca principii de bază, asociația se 
definește ca apolitică, tehnico-științifică și culturală, și își pro
pune ocrotirea omului în procesul muncii și al vieții sociale, pre
cum și al mediului Înconjurător. In acest scop, fundația IMlTtO 
va sprijini activitatea de protecție a muncii în condițiile macro 

i microclimatului specifice din industria Văii Jiului, asistența de 
urgență prespitalicească și asistența medico-socială a bătrînilor și 
copiilor, acțiunile de protejare a mediului înconjurător, cerceta
rea științifică în domeniul tehnico-medical, inițiază și sprijină ac
tivitățile cultural-profesionale pentru protecția mediului, sănâtă 
ții omului și dezvoltarea turismului.

Dovadă că inițiativa creăr.i fundației IMPRO este valoroasa, la 
griipul de inițiativă pentru Întemeierea ei au aderat deja wci dc 
specialiști din domeniile medicinii, mineritului, cercetării știin
țifice, invățămintului superior și culturii din Valea Jiului, Bucii, 
r'-ști și alte centre.

In prezent se elaborează statutul și alte documente in vede
re i legalizării fundației. (I.D.).
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Cetățenii din orașul 1 
peni care doresc sâ sc Înscrie 
in Partidul România Mare 
sînt invitați astăzi, 15 februa- | 
rie, ora 1R, la Clubul Sindica
telor.

nea — astăzi între orele lâ—18, 
la Radio România Tineret, pe 
programul III, puteți asculta o 
interesantă relatare despre „în- 
geriada" din Valea Jiului. Hai. 
că pc.asta n-o știați ! • Mai
mulți cititori ne întreabă dacă 
domnul Cozma e normal. Răs
punsul nostru este — în mod 
normal ar trebui să fie ! • Au 
mai rămas cîte doi candidați de 
primar din fiecare oraș. Acum 
e atunci... • Un adolescent din 
I.upeni ne cerc să.! sfătuim dacă 
se poate face dragoste cu fe
reastra deschisă. Ii răspundem 
sincer — da, cu condiția să vrea 
și fereastra. • Vă dorim un 
week.end plăcut. Și nu vă mai 
gîndiți la alegeri. Hai, pa ?

Portret de alegător
are 
lui. 
rău 
era

Traian Gălățan din Jicț, 
76 de ani. A văzut in viața 
tot felul de alegeri, ti pare 
că la 20 măi n a putut vota, 
bolnav. Acum s-a făcut bin<
Roșu în obraz, voinic, calcă a- 
păsat, purtînd, de ochii lumii, un 
baston, care mai mult îl încurcă 
decît îl ajută. Duminica trecută 
a fost întîi la biserică, apoi la 
secția de votare. II întreb de ne
poți „ts la șut, or fost comandați, 
da’ vin și ei cînd ies de-acolo“.. 
Sc miră că tinerii, „ei, care.or fă
cut Revoluția, și-o vrut democra
ție, nu vin la vot A înnebunit 
lumea dc tot .'..“.

Ce așteaptă de la viitor ?
„Să

banii, prețurile, 
să fie !

sc axeze odată lucrurile, 
oamenii Ața

In cursul acestei săptămiui, o misiune a Băncii Mondiale a 
lui ut o vizită de documentare in diferite unități aparținătoare 
Regiei Autonome a Huilei din Valea Jiului în vederea unei analize 
preliminare legată de eventualitatea acordării unor credite pen
tru menținerea și modernizarea capacităților de producție ale 
unităților miniere și uzinelor de preparare, precum și în vederea 
posibilităților de ameliorare a calității mediului ambiant.

In cadrul programului de documentare, membrii misiunii 
vizitat minele Paroșeni și Valea de Brazi, 
preparare Corocști și Lupeni. (I.D.).

au
precum și uzinele de

MAGHIAROMANIA EMITE PRETENȚII ÎN ARDEAL !
Unele cercuri extremiste din 

țară și din .străinătate fac în 
mod fățiș planuri pentru reim- 
părUrea teritoriilor, vizate fi
ind îndeosebi țările din jurul 
Ungariei. Iredentismul maglua; 
In zilele noastre se aseamănă 
pină aproape de identitate cu 
antisemitismul cure a cuprins 
unele țări din Europa în peri
oada dc expansiune a ciumei bru- 
n- hitlcriste. O propagandă acer
ba, purtată prin mijloace diversi
ficate încearcă i acrediteze legi
timitatea pretențiilor, mai mull 
sau mai puțin fățișe ale Unga
riei, dc a-și extinde granițele. 
G'itevj date și fapte ni se par 
semnificative in acest sens. Gu
vernul de la Budapesta, după 
cum afirmă inalți demnitari 
maghiari, studiază în prezent 
posibilitatea de a acorda stalu
lui de cetățeni ai Ungariei tu
turor etnicilor maghiari din 
Serbia, Croația, Cehoslovacia și 
România. Intr-o localitate din 
Ungaria, Nyregyhaz, au avut dc 
' urind loc „convorbiri intre ex- 
fi'iți" pentru elaborarea unui 
plan de constituire ii „Comuni- 
Uiții Economice Cai pați-Tisa". 
■Sub oblăduirea trilateralei se 
e),ib«. eazâ o nouă versiune de 
împărțire (ș zonelor economice 
limitrofe, fără Inșliini irea ofici
ala a României Pste vorba, deci, 
d“ un amestec gio-.ol.in în a

facerile noastre interne, fn ceea 
ce privește România, lucrurile, 
din punct de vedere al relațiilor 
economice, sint clarei vrem să 
intrăm în Consiliul statelor eu
ropene și în gruparea economi
că a CEE pe ușa din față, în 
calitatea pe care o avem, de 
stat național unitar și indivizi, 
bd.

Pe cine nu lași sâ moară, nu te lasă să trăiești...
La te bun agitațiile iredentiste 

dc genul celor de la Nyregyhaz ? 
•Singurul mobil se pare că este 
învrăjbirea interetnică, dintre 
români și maghiari. Acestui mo
bil, care se vrea să fie subtil, 
dar de fapt este fățiș-grotesc și 
anacronic, n sint subordonate 
din păcate, numeroase alte acți
uni de propagandă iredentistă. 
Un cotidian dc marc tiraj și in. 
fluență cum este „Le Monde" 
din Paris, a publicat recent un 
articol în care sc dezvoltă o a- 
devărală teorie despic „republi
cile independente'* Transilvania, 
Banat și Valahia, vizind o even
tuală federalizare a zonei Eu
ropei de Sild-Est. In spatele a- 
ccstoi aberații se ascunde fără 
prea multă abilitate „ideologia** 
Par talului Transnațional R rrlir al, 

cu filiala la Budapesta. Tot la 
Budapesta, revista de limbă ma- 
ghiată intitulată „Maghiar imea 
Ardeleană** (Erdely Magyarsag) 
desfășoară o adevărată ofensivă 
propagandistică in slujba acelo
rași idealuii cu iz iredentist. In 
unul din ultimele sale numere, 
această revistă, pe larg difuzată 
in Ardeal, îndeosebi in zonele

cu populație minoritară maghia
ră, pledează pe față pentru sta
bilirea autonomiei teritoriale 
totale a Ardealului și pentru 
deposedareu de proprietăți a 
românilor, in favoarea împro
prietăririi ungurilor „caic au 
rămas Pară averi". „Din 16 de
cembrie 1989 — se scrie negru 
pe ulb in revista „Magii,arimea 
Ardeleana** — in Transilvania și 
zonele adiacente a încetai orice 
motiv legal pentru ca noi să fim 
ținuți In continuau’ sub Inlela. 
înaintașii noștri au trăit in a- 
cc-te ținutini din 896 (fix n.n.) 
pinii in 1920 c,i națiuni autono
me și ca urmare a investițiilor 
lor au înflorit inditsliia, agri
cultura, comerțul". Di spre con
tribuția la aci te investiții a 
populației majoritare a români. 

lor din Transilvania nu se spu
ne nici un cuvințel in revistă. 
Realitățile de după I Decembrie 
1918 și de după cel de-al doilea 
război mondial sint total igno
rate, ba ch.ar contestate explicit, 
in ceea ce privește harta Euro
pei. lată de ce considerăm ne
cesar să reamintim infocațiloi 
cxtremiști-iiedentișli maghiari 

un citat celebru de la Marea 
Adunare a Românilor'dc la 1 
Decembrie 1918, cînd s-u născut 
România Mare. „Noi, onorata A. 
dunăre Națională — a spus ma
rele om politic luliu Maniu — 
privim înfăptuirea unității noas
tre naționale ca un tiiuml al 
libertății omenești. Noi nu vrem 
r.a devenim din oprimați, opri
matori, din asupriți, asupritori. 
Noi vrem să întronăm pe aceste 
plaiuri Iilx’i taica tuturor neamu
rilor și tulilioi cetățenilor".

Lii ce folosește, oare, separa
tismul promovat cu atila osirdie 
de unicul p.utid etnic de la noi 
din țară și eventuala acordare a 
cetățeniei magluare etnicilor dc 
ticeeași naționalitate, minorita
rii. in Transjlv inia? Nu se bucu
ră cetățenii României, indilcient 

de apartenența tor etnica de 
drepturi egale? Hăspunsdl nu 
poate fi decît unui singur. Pro
paganda iredentistă maghiară 
caută să tulbure conviețuirea 
pașnică a minoritarilor ungn< i 
cu populație majoritara a ro
mânilor d.n Ardeal, în numele 
găunoasei propagande a ma- 
ghiaromaniei, de esență politică 
fascista, iillrana4ion.ilistă de 
dreapta.

Cu 39 de ani in urmă, la b" 
februarie, in cimitirul săracilor 
din Sighet a fost aruncat într-0 
gronpii comună destinată deținu- 
ților politici marele patriot și 
om politic luliu Mlmiu. 5 in gara 
lui vină a fost că și-a Iubit țara. 
Dar a fost condamnat pe ne
drept dc cei m ii in forați ndepți 
ai ideologici comuniste, Intr-O 
perioada de trista amintire în 
c.ue cadrele din organele dc 
partid erau in mrijoi latea lor 
fanatici comuniști aparținînd 
minin ifâților din Rom'inia. Ex
tremiștii iredentiști li ijesc dup2 
fiutere, din nou in Rcmânia, de 
dala aci'asl.i de fie alte poziții.
Hilicomunistc', in numele altui 
ideal străin națiunii noastre, 
fel a| federal varii, de Sorginte 
radii al transnaționalii, a Sud— 
Estului Europiă.

\ ini ei S1RAUȚ
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Dialoguri neîntîmplătoare

CEAPA: Servus Carto I Ce mai 
faci dragă 7 Ești tare scump la 
vedere. Toate Doamnele Întreabă 
de line că nu le-au mai văzut de 
mult.

CARTOFUL : Mulțumesc dra
gă Cepy1 Ai dreptate că slnt 
scump ia vedere, dar ți la preț. 
Dealtfel, ca ți tine. Azi avem ți 
noi valoare In țara asta na ca 
pe timpuri dnd nu dădeau doi 
bani pe noi. pardon, lei. E drept 
că tare mult a pierit rasa car
toforilor. Cred că a fost ți dis
criminare. din partea celor ce ne 
■Xidau odinioară Că numai ce 
«puneoa : ăștia slnt de Harghi
ta, ba nu de Suceava. Fugi dra
gă ți vezi-ți de treabă, nu vezi 
că-5 de Covasna ? Sau: ăștia 
«!nt negri, ba că sfntem albi, ba

că sîntem stricați la cap. Și uite 
ața amestecîndu-ne prin piețe 
ne-am Îmbrățișat, adică cum se 
zice, „încrucișai**. Și cred că 
virusul SIDA ți-a pus amprenta

CEPY și CARTO

pe neamul nostru. Asla.l dragos
tea. n-ai ce-i face. Să vedem a- 
cum după recensămlni cfți am 
mai rămas. Dealtfel, tu ce mai 
faci dragă Cepy 7

CEPY : Dragă ți din neamul 
Cepulețtilor au dispărut multe 
surate ca urmare a fulgerelor,

trăsnetelor ți ploilor reci din 
anul trecut. Iar din cauza ner
vilor de zi cu zi s-au Îmbolnă
vit de cap ți chiar s-au stricat 
de cap dind in putrefacție... A- 
cum mulți pling după noi. Nu 
cind ne dau cămașa jos, cu cu
țitul, ci cind ne caută ți nu ne 
găsesc, că am devenit prea scum
pe ți poftesc ia noi ca ți la voi. 
Asta-i viața dragă.

CARTO: Lasă, dragă Cepy, să 
fim ți noi de valoare acum In 
democrație că prea mult am 
fost defăimați In trecut. Numai 
ce auzeai pe ici, pe colo: cartof 
împuțit, sau nu faci nici dl o 
ceapă degerată ți acum ne-ar 
mlnca fripți pe amindoi ața ta»- 
brăcați cum sfntem.

Ionel BELU — Pelriia

(Nu) fă pe
Schiță intr-nn act (ți nici ăla 

ta regulă).
Acțlintea se petrece... de fapt, 

ee acțiune, că toți stau pe scau
ne, e o acțiune statică deci, și 
■e desfășoară in biroul unei re
dacții de cotidian central. Ceva 
ta genul infracțiunea mare"' 
«Pmanrnți liberă" — In orice 
caz «m mane cu „mare" ți (sau) 
.liberă*. Personajele aut doi... 
adică două, dacă-s personaje, 
deci slnt : doi redactori ți un 
am. D ce, redactorii nu-s oa
meni 7 Așadar, B notăm pe cei 
doi cu Rl și R2. iar pe al treilea 
cu _CT Im zpem. In ușa încă
perii In care se află birourile 
celor doi R se aud ciocănituri. 
HI „Intră r O „Am intrat. Bu
nă ziua". Rl. R2 .Jltmă ziua**. 
R2. „Scurt l Care e problem.!?**. 
O .Am auzit că ziarul dv. com
bate puternic-'*. Rl „Just! Alt
ceva 7" O „In cazul ace.4a am

nebunu’ (1)1
rera tar—, Atlap ca Ea perwmal, 
In regimul trecut am fost sus- I 
pectat, Mgal la izolare ți ținut I 
sub observație". Rl, R2 „Serâri- I 
lalea ?". O .Jiu. Medical..**. R2 1 
„M-am prins. Spitale psihiatrice!-* i 
O „Nu, «tom* le, medicul de cir- | 
cumscripție. M-am dm ia ud . 
control, m-i gătit suspect de he- I 
poliță, am fost Internat ți ținut 1 
snb observație. Nu-i »ța că e ta- | 
re 7". Rl către R2 Tipul ori 1 
e nebun, ori țmecher". R2 | 
.— Ne pare rău, dar In cazurile • 
cu doctori, boli și chestii de as- I 
ten nu ne băgăm. E treaba dom- 
nului F.manoil Vsicriu de ia tc-1 
Ic viziune Mergeți la el". O . 
.,— Dar eu nu-s nebun I" Rl | 
.Lasă, dom'le, du.te, caută-1, ■ 
stați de vorbă ți mai discutăm |

1. Peste 600 apartamente tară 
încălzire ți apă caldă ;

2. Peste 3000 calorifere trans
formate m frlgorifere ;

3. Peste 2500 suflete umane 
îndură frigul fi mizeria ;

Propunere 
interesantă

noi după aia,..'*.

(Va urma)

P. N. BI NU

Concursul nostru
11. (6 c 5). Albul mută ți dă mat In patru mutări (4 puncte). 

Controlul poziției: ALB — Rbă, Nb7, Cf3, p-a4, b3, e5.
NEGRU Rc5, p-aS, a«, b4, e6.
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4. Peste 1000D tone de cărbune 
fără acoperire.

Acesta este tabloul recordului, 
recordurilor din lume, ți, caro 
.îndreptățește** să propunem a. 
ceste fapte, existente in cartie
rul I Martie din Pelriia, in ve
derea conferirii premiului 
NOBEL tuturor celor care vom 
reuși să trecem acest obstacol 
dirdîlnd cu plapuma pe cap. Zău 
că merită 1

I. BELU — Pelriia
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Cei mai grei ani din viață cam petrecut intr-un cătun uitat 
de lume, aruncat de Dumnezeu undeva, la o margine de păoure, 
In Moldova de dincoace de Prut. Ajunsesem, grape mișcării (de
mocratice) de rotație a cadrelor, director de țcoaiă primară. Tre
cuse vremea cind in sat domneau popa, învățătorul și șeful de 
post. Tovarășii locali tăiau și spînzurau în numele eticii și echi
tății socialiste, tot ce le stătea împotrivă și țopăind ca ursul pe 
Jăratic, In jurul Legii 18, stringeau intr-un mandat cit inur-o viață 
de om.

Eu ii invidiam tot atit de mult cit rfvneau ei la situația meu, 
credincios principiului că e Înțelept să-ți dorești numai ceea te 
se poate. Dar, deși nu făceam parte din structurile partidului 
unic, participam In calitate de invitat, din curiozitate, ta anumite 
ședințe „de însemnătate deosebită*, pe probleme de invățămim. Și 
nu de puține ori, eram muștruluit și eu, pentru că «am investit 
în dumneata capital de Încredere, tovarășe!” spuneau ei — mves. 
tiție care. In plan material, însemna o sumă eu care-mi puteam 
cumpăra zilnic o pline In plus, dar-. n-aveam de unde...

în căutarea timpului pierdut

Paharul de activist
O asemenea ocazie s-a ivit încă din primele luni ale manda

tului meu de director, dnd, ia o inspecție «te rutina a u,rec, ut ui ui 
coordonator, s-a constatat că o elevă din clasa a IV.a, care, in 
treacăt fie spus, juca deja ia bora cu cei 13 asușori a> el, nu luaese 
nici o zi la școală, In catalog nu avea absențe dar avea note. Am 
fost întrebat cum e posibil.

Am întrebat atunci; la rindul meu, cum a fost posibil ne a 
ajuns in clasa a IV-a, fără ca măcar s* știe să-fi sene numele. Mi 
s-a spus că nu e treaba mea, că slnt obraznic și că voi fi tras la 
răspundere pentru că am neșcolarizați.

A doua zi, după program, cu două seci de elevi dtgiă nune; am 
făcut o vizită la domiciliul impriemațiiar, o familie de țigani ki 
care tatăl lucra la șantier, la oraș șa venea nimai dmbâta acasă, 
beat, iar mama stătea beată de luni pinâ dmhătă șa, cu toate <*- 
cestea sau poate tocmai de aceea, reușiseră sâ aducă pe ttrme 13 
copii. Am intrat in jcurte* fără probleme deoarece gardul devenise 
o jalnică amintire, iar cele 2—3 javre, lihnite de foame, care ne-au 
tăiat calea, fugind cu coada-ntre picioare, dădeau de înțeles că 
acolo, oricum nu era nimic de păzit.

In casă nimeni. Cu toată frica de păduchi, am răscolit rufeie 
murdare, adunate Intr-un colț, ne-am oital pe sub pat. degeaba. 
Intraseră In pdmlnt. Convinși că nu e hxru curat ia mijloc, toc
mai ieșeam, cind vid In perete, tatr-un fel de bot o gaură eu 
marginile lustruite. Afară, in spatele casei, ori Baiul secret continua 
cu o potecă, bine bătătorită, ce se pierdea lnu-an lan de porumb...

Cam asta am apucat eu să zic In rpărarea mea. In fața unui 
tovarăș, venit special. Intr-o zi cu soare, tocmai de ia județ-- Pe 
masă. In fața Iui. pusesem o cană de sticlă ți-un pahar, din acelea 
cu care oamenii de la țară tși beau vinul. Nu ne-am permis să 
scoatem la iveală produs- le noastre dacice, întruclt decretul 400 
nu devenise Încă 402 (bea ți țcfu* bem și noi).

Plutind in sferele lui Inalu-, reprezentantul puterii nu vota să 
știe nimic, nu vedea, nu auzea nimic. Avea discursul pregătit 
.Trebuie să Întărim disciplina, tovarăși! Să facem tatu. pentru ca 
și această școală ta ajungă pe unu din locurile fruntașe in Între
cerea socialistă, dacă se poate chiar pe primul loc !*. Ce păduchi 7 
Ce analfabeți? In România nu există așa ceva!*. Și zicind acestea, 
trintește pe masă paharul cu care gesticulase, plnă atunci frenetic. 
Paharul se făcu zob, iar tovarășul foc: ^Și să vă luați paiiar* ca 
lumea! Ce, ăsta-i pahar de activist/*.

Ștefan CIMPOI

DN VALE Șl NU NUMAI...
f I < ten ri.V

X

X X
1 J X jb

X r-

V X
X

X X
X

-. s; •

ORIZONT AL: 1) Lac și cabană de un pitoresc 
drr.«eb»t In apropiere de Uricani (2 cuv). 2) A 
părăsi — Comhicător rus (od ). 3) Piețe In dezor
dine — Do — Carieră și exploatare minieră 
intre Petroșani și fx>nea. 4) O deschidere sur
priză — PJftgi. 5) Abia! — Altă exploatare mi
nieră la vestul Văii Jiului, cu o puternică fa
brici de confecții. 6) 11 de la DU Jaf — M'todă 
proprie — Frumoase din port! (pi). 7) Campion 
m carate — Aceea — Pusă la cap! 8) Brad fără 
trunchi! — Folosite la descoperirea de noi zA- 
eâm nte — Taia ți Zănonga (sing). 9) Fuge unde 
e mai frig — Petroșani 54! — Lunca..., altă zonă

de agrement In apropiere de Cimpa (neart). I 
IU) înțepă tur — Cea mai mecanizata exploatare 
miniera din Valea Jiului situată intre Vulcan I 
și Lupent. 11) Ziar local independent (2 cuv.) — I 
Direcție. 12) Tip de vorbe acide — Unește. |

VERTICAL: .
1) Una din tinerele exploatări miniere din 

bazin, in aprețuere de Uricani (3 cuv.). 2) Loc 
de muncă pentru mineri — Ambianță. 3) A I 
vorbi ciulește — Intrare In rond... la Petroșanii * 
4) Figura legendară a vechii Rome — Deosebii 
de jos — Un copac ia camping. 5) La mijloc 
la cadă! — .Metropola * Văii Jiului, localitate 
cu două exploatări miniere. 6) A lua tranchi
lizante — . .bun", tradiționala urare a mineri
lor. 7) Vine moșul pe la gene — —Țepeș, dom. 
oilor al Țării Românești — Ocupație de mo- 
mlrlan (pl). 8) Cu un deget lipsă la mină — I 
Institutul de Educație Fizică și Sport (siglă). | 
9) A fi de acord cu ideea — De ținut clinii. 10) ■ 
Formațiuni muntoase — Altă exploatare minieră | 
situată In extremitatea de est a Văii Jiului. 11) 
Și-a pierdut capul Italia! — „Acoperișul* Pe- I 
troșaniului cu frumoasa lui zonă de agrement " 
și cabana Rusu. 12) Curelușă de meșinâ — ZA- I 
păr iți — Ținută Intre picioare de c&lărețL I

SAVITCHf BOGDAN, |

E. M. Dilja, Petroșani |

ÎNTRE PATRONI
Doi patroni de firme mari și prospere dis- | 

cuta despre copii. „Al meu — spune primul, e 
plecat la capitala. îmi scrie, dar nu prea des. 
Și Asta-i norocul meu. Căci de dte ori Imi scrie, ' 
trebuie să fac apel la dicționar, să-1 citesc seri- | 
«orile*. „Să țtii că ești chiar norocos, 11 răspunde I 
prietenul. A mea de clte ori Îmi scrie, trebuie | 
să merg să scot bani de la bancă*.

VOLLI

Z4 de ore pioă la... liCIUIIIf
Miine. 16 februarie, ora 11, in >ala .Victoruior* oin Petroșani 

are loc dcrbyui Divuiei B tin.rv*., intre echipele „Viitorul" IGCL 
Petroșani și CSS Banatul Lugoj. U dispută oevenită xuiu.t ca
pul de afiș ai zilei. An Ui norul Jitaru «Lugojx, fost *i ia bitul 
național, ar avea argumentul tradiției și al unei .dub,e sponso
rizări*. Antrenorul Puiu Săs.iran (Itk-L) ii va opune victoria Chi
miei Rm. VUcea In fața iui Dinamo, pe dnd antrena prima echipă 
și forma excelenta a sextetului, ce cintâ la unison mar?ui victo
riei. Și ar mai fi, nu In ultimul rind publicul, acest dirijor de 
ambiții, acest Monsenior al virlrwirlcr. Fină miine să Învățăm a.„ 
spera

w
lată și rezultatele din ptaiuiete susținute de celelalte parti

cipante la întrecere, in ziua debutului returului (8 teuruariex in 
urma cărora clasamentul gu < ecinpa noastră ta un punct ie 
lider. Olimpia Oradea — Vomia Miereurea-Ciuc 3—1> 5i Top 11- 
țana Toplița — Spartacus Bra ,uv 3—u.

Partidele; Poli Timițoaia — Viitorul Cluj și CSS Banatul
Lugoj — Armătura Zalău nu au disputat.

Prima a fost reprogrania tă pentru data dc 21 februarie. iar
a două pentru 1 aprilie Să fie in paralel Încă UD campionat de
culise 7

CLASAMENT
1. CSU Matricon Tg. Mureș 17 «24—11)
2. CSS Banatul Lugoj 16 ,21 —10)
3 Armătura Zalău 16 i21 —12)
4. Viitorul IGCL Petroșani 16 (19—12!
5. Poli Timișoara 15 (21—10)
6. Olimpia Oradea 14 (11-21)
7. Viitorul Cluj 13 (15—16)
8. Voința Miercurea-Ciuc 12 (10—24)
9 Spartacus Brașov 12 ( 7— W

10. Tnrlițana Topi ița 11
Dorel NLvMțU
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PROGRAMUL

LUNI. 17 FEBRUARIE

13.00 Jocurile Olimpice de Iarnă. 
Schi alpin, proba feminină.

15.15 C i tarul nlei.
75,75 Avanpremiera săptăminil.
15.45 Copiii noștri — viitori mu. 

zxriewL
15.10 Cheia succesului.
16.30 Muzica pentru toțL 
17.0* ActuaMăti.
17,05 Emisiunea In limba ma

ghiari.
18.30 Jocurile Olimpice de iarnă. 

Rt ruinatul zilei fi).
19.0* Tezaur.
19 30 Daene animate
F* "'0 Actualități. Sport.
20.35 Teatru TV. Restituiri — 

IX Caraeiale Conu* Leo- 
mda fe't cu reuniunea.

11.15 Microreotal. Mireiile Ha- 
thiev p Sama Diatei.

11.30 Crnuira Parlamentului.
ActnalMlți.

29,00 Jocurile Olimpice de iarnă. 
Patinai artMie.

24.00 Confluențe
0.30 Jocwile O'impke de iarnă 

Rezumatul zilei (Tri

MARȚI, lă FEBRUARIE

10.00 A'tualităti.
10.20 Caien zarul z>c'L 
10J0 TV 5 Europe.
12.10 Ora 4e muzică.
13 30 Ii—rrfer nțe-
13.X Tinen interpret! di muzi

că papu’ară
14,00 Actualități. Meteo.
14J3 Intermezzo muzical.
14.35 Tradiții.
14.55 Jocurile Olimpice de iarnă 

Schi alpin
ISJlfl Prettihrersitaria.
17.00 Actualități.
17.05 Cor viețuiri.
17.30 Muzica pentru toți.
*7.45 Salut, prieteni!
18.30 Jorwile Olimpice de iarnă 

Rezumatul ulei (11
19 00 Cultura In li ime.
19.30 Desene animate.

Alice In țara minunilor.

20.00 Actualități.
20.35 Studioul economic.
21.00 Telecinemateca.

Detectiv fără voie (SUA. 
1941).

22.45 Universul cunoașterii.
23.15 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23.45 Jocurile Olimpice de iarnă. 

Hochei.
•J0 Rezumatul z9ci (II).

MIERCURI. 19 FEBRUARIE

10,00 Actualități Meteo.
10J0 Calendarul zilei.
IOJJO Film serial Glasul inimii. 
1130 Worldnet USIA

„saag=

12J0 Ora de muzică.
I3.J0 Vlrsla a treia.
13.20 Mondou musca.
14,00 Actualități. Meteo.
14.30 Civilizația montană.
14.40 Sub cupola circului.
14,55 Jocurile Olimpice de iarnă.

Schi alpin.
16,50 Tragerea Pronoexprez. 
17JD0 Actualități.
17,05 Forum. 24 300 lei: un buton 

greșit 7
17,35 Tele-discul muzicii populare. 
11,00 Reflector.
18.30 Jocurile Olimpice de lamă. 

Rezumatul zilei (11.
19,00 Patrimoniu
19.30 Denene animate.

Alice In tara minunilor.
20JM Actualități. SporL
20.40 Studioul economic.
21.06 Film serial. Joaeph Bal

ta mo. Episodul 4.
22.05 Microrecital Howard Keei 
22J0 Exercițiu de admirație.
23,15 Cronica Parlamentului.

Actualități.

23,45 Jocurile Olimpice de iarnă. 
Hochei.

0.30 Rezumatul zilei (II).

JOI. 20 FEBRUARIE

10.00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Worldnet USIA.
12,10 Ora de muzică.
13.00 Oameni de Ungă noi.
13.20 Jazz-magazin.
14.00 Actualități. Meteo.
14.20 Preunlversitaria.
14,55 Jocurile Olimpice de iarnă. 

Schi alpin.
18.20 15, lă. 17. lă.
17,00 Microrecital Ricky Neison.

17 — 23 FEBRUARIE
17J5 Vlrstele peliculei.
11.50 Pro patria.
18.30 Jocurile Olimpice de iarnă. 

Rezumatul zilei (I).
19JN Reporter *91
19.30 Desene animate.

Alice in țara minunilor.
30.00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Studioul economic.
21,10 Film serial. Dai las. Episo

dul 103.
22,05 Reflecții rutiere.
22.20 Recita! Nathalie Cole.
22.35 Televiziuneo vă ascultă I
23.05 Cronica Parlamentului.

Actualități.
23J5 Gong!
8J» Pro musica.
0,30 Jocurile Olimpice de iarnă. 

Rezumatul zilei (11).

VINERI. 21 FEBRUARIE

10.00 Actualități. Meteo.
I0J20 Calendarul zilei. 
10J0 Film artistic.

Robii. (Anglia, 1964).

12,05 Super ChanneL
13.00 Ora de muzică.
14,00 Actualități. Meteo.
14X1 Medicina pentru toți.
14,50 Bicentenar Rossini.
15,05 Preuniversitaria.
15.30 Limba mnstrX
16,00 Studioul muzicii ușoire.
16,25 Tragerea Loto.
11.35 Actualități.
16.45 Emisiune In hmba g -ema

nă.
17.45 Simpozion.
lă 30 Jacurile Olimpice de iarnă 

Rezumatul zilei (1).
19.00 Videocghid.
10.30 Desene animate.

Alice in țara minunilor.

20,00 Actualități.
Sport.

20,35 Viața parlamentară
21,00 Film serial. Familia Chis- 

hoim. Episodul 2.
22.00 Jocurile Olimpice de iarnă. 

Patina) artistic.
0,30 Rezumatul zilei (11).
1.00 Top 10.

S1MBATA. 22 FEBRUARIE

9,00 Bună dimineața... la Izvorul 
Murețuluil (I).

9,40 Actualități.
9,50 Unlversal-șotron.

10X1 Viața spirituală.
11,15 Jocurile Olimpice de iarnă. 

Bob
12.30 Ora de muzică.
13,20 7x7
13J5O Actualități. Meteo.
14,00 Desene animate.

Robotech. Partea I.
15.00 Jocurile Olimpice de iarnă 

Schi alpin.
18.30 Mapamond.

13,00 Arena. ”
2Ojn Actualități
20,35 THeencicJope-Ita
21.20 Film seriaL 

CARACATIȚA.
Seria • IV y, Episodul >.

ÂZ55 Vedetă penau o s“ară 
23X> Actualități.
23 45 Jocurile Olimpice de iarnă.

Hochei
1,00 Film artistic.

Prea înfricoșat ca să poți 
țipa. (SUA 1958)

DUMINICA. 23 FEBRUARIE

8,39 Bună dimineața la Izvorul 
Mureșuluil fii).

9,30 Abracadabra*
10.20 Film seria) pentru copii.

Arabela. Episodul 8
1050 Actualități.
11,00 Lumină din lumină.
12.00 Viața satului.
23,00 Actualități.
13.10 Atlas
13J0 Dorul pe unde m.o dus I 
14,00 Desene animate.

Robotech. Ultima parte.
14,25 Studioul șlagărelor
14.50 Actualități.
15,00 Jocurile Olimnlce de Iarnă. 

Hochei
17.30 Știință și imari nație. 

Captam Power
1>,00 Convorbiri de duminică.
18.30 Film serial.

Dallas. Episodul 104.
19.20 Actualități.
19.50 Ceremonia de încheiere a 

Jocurilor Olimpice de Iarnă.
21.15 Film artistic Jafil (Franța 

— Canada, 1985).
73.05 Actualități
23.15 Maeștrii tea’rt'ui --omăneM.

In funcție de even mentele la 
zi, Radiotelevizinnea tși rezervă 
dreptul de a efectua unele mo
dificări ale programului.

B VĂ DORIM VIZIONARE PLĂCUTĂ B
CLASAMENT: 1 Black 

Or WiuU — JA<-K-
SkzN . 2. Lei » (<ux Auoul Sex 
— SALT N'PaPA . 3. Real Tlie 
Wor U — MK.HABL JAk-KSUN . 
4. nvvrsuuog | Do — HRtAN 
AL’AMS ; □. Sname, Shame, Știa 
me — BAH1K LoVE . 6. A.cmm 
Fiuer — Y'JUNG MC ; 7. Breain 
O* Life — EKASUKE; 8. AII Or 
Notrung — EUROPE; ă Deja 
Vu — HLUE SYSTEM . 9 Surry 
Lady — PETER MAFFAY . 10.
Jambo — E.A.V.

ȘTIRI, INFORMAȚII • Cea 
de-a 5-« ediție a Fesfvalului in
ternațional de muzică ușoară 
(pnrtfe'e patru au avut loc in
tre anii 1908—1971) de la Bra- 

dotat cu Marele Premiu 
.Cerbul de iuf va avea loc in- 
b’e 24—29 iunie a.c. Valoarea 
Marelui Premiu este de 10 000 
dolari, tentația fiind se pare a- 
bl de mare, Incit și-a anunțat 

prezența și Jânet Jackson, sora 
In Michael. • După părerea 
participanțiior, la un referendum 
anual realizat de cunoscuta pu
blicație britanică „Ncw Musteai 
Expresa", cea mai proastă me

- PUZZLE DISCO - ROCK -
lodie a anului trecut a fost 
„Everytmng 1 Do, 1 Do It For 
You" s lui Brian A (ams. In to
pul nostru, deocam Vita ocupă 
locul 4 la cele mai bune piese 
ale lunii februarie ! a Un show 
de un răsunător succes l-a oferit 
Paula Abdu’ in decembrie tre
cut la Ix» Angeles (60 000 spec
tatori la trei spectacole •) — Im- 
pr ’tinfl cu Col’or Me Ba id —. 
r'.ahzind un dans perfect și e

fecte specifice ingenios asam
blate a>a cum se cușme unei 
mari vedete, a Pe aceeași scenă, 
împreună, doi monștrii ai rock-U- 
lui romantic, George Harrison și 
In Clapton E. au concertat 

timp de două ore și jumătate 
la /ckuhama Arena, in Japonia.

RĂSPUNSURI LA SCRISORI

STELA TULPANESCU, Petri 
la : Sincer să fiu, și eu m am 
„blocat" vazind la TV fizionomia 
actuală a Angelei Ciochină t 
Citeva date dripre ea: împli
nește pe 17 aprilie n.c. 37 de ani. 
Este misiutA hi județul Neamț, 

la Urecheni. A debutat In 1971 
la concursul interjudețean „Mo
rile Ceahlăului* de la Piatra 
Neamț, unde a obținut premiul 
II. In 1977 a clștigat „Steaua fără 
nume*. Dan Spataru s-a născut

la Z octombrie 1939, la Alitnan
Constanța, iar Gina i’âtrascn 

(este răsătorită cu Iloria Șcrbă- 
uescu) la 7 martie 1954 iă Po- 
troșnni. IONEL POPESCU, Pe
troșani i confunzi, la Hoxy Mu. 
sio nu a clntat Brian Adams, ci 
Brlan Feny. Chitaristul Florin 
Ochescii de la Ilolograf ou esto 
un începător, el a clntat cu cele 
mai prestigioase trupr rock lin 
țara noa .fă, aminlinclU-1 aici pa 

Curtea Veche. Progresiv ITM. 
R<>țu >i Negru sau Monolit. DAN 
SICOE, Metru . zvonuri despre 
desființarea Uupei Queca am 
auzit și eu, dai nu o nimia ean- 
cret pină acum. Să speiam eă or 
li, dom z-onur, .. DU1lAITRU FOBr 
TEA, Hațeg ; obitus Quo. tnftin- 
țați in 1966, practică o aonorHoțe 
âparținind genului muzical an. 
mercial. In general piesei» tar 
fiind accesibile unul publio mai 
larg. Componența 1 Mike BomI 
(chitară^ voce), Alan i^aacaMn 
(bas), Rick Pa. fitt (chitară). Am* 
Brown (clape) șl John CoghlM 
(tobe). MARIANA MAIiCU, AoW 
noasa 1 Deslnur. poți devenk4ă 
^corespondenți» înverșunată* B 
rubricii, totul c >te să fii consec7 
ventă I Mulțumim pentru infon- 
matle, așa este, dacii ar fi trăit, 
pe 28 februarie ft.c, regretaăol 
ex-Rolling Ston^s, Brian Jonei, 
ar fi împlinit 50 d<; ani

G< nu TUȚU
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MICA PUBLICITATE
ANIVERSAR!

MIHAELA urează logodnicului Marius Schiopu multa fericire 
la împinir. a unui un de prietenie. (4J3).

T1B1 t' msmite ființei iubite, Irina, „Ea mulți ani 1“ $1 fe
ricire. (373).

SOȚUL V isile. fetițele Andreea și Valentina urează scumpei 
lor soție și mamă, Violeta Zahanc, multă sanatate, fericiie și 
,La ruulți ani U, cu ocazia aniversării a șapte ani de căsnicie. (339).

CÎND în buchetul vieții prinzi al 18-lea trandafir, părinții și 
fratele iți urează un călduros „La mulți ani draga Durbaca 
Eusebia Bebe. (377).

CU OCAZIA aniversării zilei de naștere, soțul urează dragei 
lui soții. Delia Pop, din Vulcan, multa sănătate, fericire și un 
-călduros „La mulți ani !“. (393).

DIVERSE
PRECIZARE

In numărul de joi al ziarului nostru, a apărut, dintr-o regre
tabilă eroare, la „Decese". Șardi Estera în loc de Șardi Rozalia. 
Facem cuvenita precizare și cerem scuze persoanelor lezate.

UN UNIVERS INTR-UN CALCULATOR ! 
S. C. ZERO COMPUTER SRL. 

comercializează calculatoare tip IIC 90, asigurînd facilități supli
mentare de instalare, garanție și service. Informații, telefon 43866, 

sau Magazinul M + I.
ȘCOALA DE CONDUCERE AUTO PARTICULARA — BUSUIOC 
Str. 1 Decembrie, bloc 57, ap. 15, primește înscrieri pentru șco
larizare în practica conducerii autoturismelor. Taxa — 20 000 lei.

_  școlarizarea se poate face și cu benzina cursantului |
— se poate pluti și în rate ;
— elevii și studenții beneficiază de reducere 10 la «ută.
Informații la telefon 45 155. (388)

vinzari
VlND Dacia 1 310, 1985, capitonată, terosonizată și Telecolor 

puțin folosit Telefon 42056 d.m. (429).
VlND televizor color ELCROM. Telefon 41723, după ora 16.

VlND Fiat — dubiță. Diesel. Relații, rulota din Piața Petro
șani. Telefon 935/50592, după ora 21.

VlND orgă electronică „Casio“ cinci octave. Al. Brazilor, 62/7, 
UricanL (426).

VlND carpetă persană. Str. Aviatorilor, 16/38, după ora 18 
(407).

OFERTE SERVICIU
CAUT femeie serioasă Îngrijit copil la domiciliu (zona He*< 

mes). Telefon 43004, zilnic, între orele 13—17 șl 19—22. (405).
SCniMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB apartament două camere, Aviatorilor 16/38 cu gan- 
«rmieră sau apartament 2—3 camere zona Paringul, centru. (407).

PIERDERI
PIERDUT legitimații bibliotecă pe numele Vișovan Gheorghe, 

eliberate de U. T. Petroșani. Le declar nule. (425).
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Mîțâ Constantin 

eliberată de F. AI. Dîlja. O declar nulă. (411).
PIERDUT earnete student pe numele Vîgă Dragoș șl Vilcu 

Horațiu, eliberate de U. T. Petroșani. Le declarăm nule. (417).
PIERDUT contract închiriere pe numele Ivan Cristina, eli

berat de RAGCL Petroșani. 11 declar nul. (423).
PIERDUT contract de închiriere pe numele Romanescu Ion, 

eliberat de RAGCL Vulcan. 11 declar nul. (419).
PIERDUT certificat de calificare mecanic mașini șl Utilaje pa 

numele Dumitrescu Constantin, eliberat de E. M. Lupeni. 11 de
clar nul. (421),

DECESE

KASKftilR — noCul gordian ai |
unui nou

Doar 13 morți și 100 de răniți, 
coiiKnleazu agențiile de presă 
internaționale, este bilanțul tr.st 
al încercării mărșăluitorilor din 
Kashmir de a depăși linia de 
demarcație, artificial trasata de 
foamea de teritorii a Indiei și 
Pakistanului.

Kashmirul, unul din teritoriile 
cele mai nordice, cu o mare în
tindere și cu o populație destul 
de numeroasă, dar în întregime 
de origine islamică, a constituit 
încă din anii primelor decenii 
ale secolului în curs un măr al 
discordiei între India și Pakistan. 
Atit autoritățile de la Ncw Delhi, 
cit și cele de la Islamabad, în 
succesiunea lor la putere, și-au 
dorit, rînd pe rînd, teritoriul de 
la granița cu China, iar pentru 
a intra în posesia lui nu s-au dat 
înapoi de la nimic.

In 1949 izbucnește primul răz
boi între India și Pakistan. Mo
tivul — autoritatea asupra Kash- 
mirului. Zeci de mii de victime 
au îngrășat atuhei pămîntul 
Kashmiruiui, Iar deznodămîntul 
nu a fost dintre cele mai potri
vite pentru populația autohtonă. 
Dar cine a mai ținut sau mai 
ține cont de cele cîteva milioane 
de oameni, care își cereau și «- 
tunel și Iși cer și acum dreptul 
de autodeterminare ? Și, ca și 
cum prima catastrofă, generată 
de dorința de colonizare, nu ar 
fi fost suficientă, în 1965 izbuc
nește al doilea război între In
dia șl Pakistan din același mo
tiv — dreptul de proprietate a- 
supra Kashmirului. In urma a> 
cestuia, India își asigură autori
tatea cam pe treisferturi din su
prafața acestuia, pînă la granița 
cu China, ioc Pakistanul rămîne 
cu o parte.

Din 1965 șl pînă în prezent, ți
nutul Kashmirului, un ținut ale 
cărui resurse ar fl suficiente 
pentru a asigura cele necesare 
traiului, a devenit un veritabil 
teatru al disputelor teritoriale 
între India șl Pakistan pe de o

conflict | 
parte, dar și al unei lupte de e- ] 
liberare, de la un an la altul mai i 
crîncene. I

Mișcarea de eliberare, pornită, | 
chiar de la primele clipe ale a- • 
nexării acestor terii orii, de către 1 
patrioții din Kashmir s-a conso- * 
lidat și a cîștigat experiență de-a I 
lungul anilor, devenind aproape • 
o mișcare de masă. întreaga 1 
populație din Kashmir, condusă | 
de frontul de eliberare, cere ie- | 
șirea de sub tutela celor ce au j 
ocupat abuziv acest teritoriu, dar . 
cererile lor se izbesc de indife- I 
rența zidului de interese ce-i se- ’ 
pară de lume, ca națiune de sine t 
stătătoare. I

Exasperați de noile măsuri de I 
îngrădire a dreptului lor legitim | 
la aurodetei minare, conducătorii . 
mișcării de eliberare din cele I 
două ținuturi ale Kashmirului au • 
organizat zilele trecute un mare I 
marș de protest, pornit din te- I 
ritoriul aflat sub ocupația Indiei, | 
menit a depăși linia de demar- . 
cație ce separă Kashmirul lndi- I 
an de cei pakistanez. Alertate de * 
o posibilă intrare în conflict cu 
autoritățile pakistaneze, oficiali
tățile indiene ordonă deschiderea 
focului asupra participanțiior la 
marș, foc căruia i_au căzut vic
time 13 vîeți, iar alții 100 de oa
meni au fost răniți prin împuș
care. Deocamdată, marșul s-a I 
oprit, dar voința de eliberare a I 
Kashmirului nu a fost înfrîntfi, I 
d dimpotrivă, ea s-a accentuat | 
și mai mult, minată și dorin- | 
ța răzbunării pentru morțll ne- | 
vinovați. Motivîndu.și decizia de . 
deschidere a focului, oficialitățile I 
indiene au pus totul pe seama • 
grijii de a nu Intra, din nou, în I 
război cu Baklstanul. I

Iar Pakistanul nn uită încă I 
faptul că teritoriul Kashmirului | 
i-a aparținut cîndva și mai ales . 
nu uită faptul că acolo, în Kash- I 
mir, religia ele bază este cea ’ 
Islamică. I

Gheorghe CIIIRVASA |

Programul TV.
9,00 Bună dimineața !

10,00 Actualități.
10.10 Intîrtiplări din călimara 

fermecată.
10,50 Viața spirituală.
11.35 Ora de muzică.
12.30 7x7. Evenimentele interne 

ale șăptămînii.
13,00 Jocurile Olimpice de iarnă. 
14,00 Actualități.
14.10 Tele-club.
15,55 Rugby : Franța — Anglia, 

în Turneul celor cinci na-, 
țiuni.

17.30 Itlnerarii.
18,00 Mapamond.
18.30 Jocurile Olimpice de iarnă.
19,00 Melodii îndrăgite.
19,15 Teleenciclopcdia.
20,00 Actualități.
20.35 Film serial. 

CARACATIȚA.
Seria a IV-a. Episodul 4.

22,20 Varietăți muzicale interna
ționale. Roxette, Genesis, 
Eros Romazzotti, Scorpions, 
Victor Liszlo.

22.45 Actualități.
23.00 Jocurile Olimpice de iarnă. 
24,00 Film artistic.

ULTIMUL CADRU. 
(Anglia, 1989).

1,40 Jocurile Olimpice de iarnă.
2,10 Recomandări din program.

HOROSCOP
a

VĂRSĂTOR 1
(20 ianuarie — 18 februarie) 1

O prietenie sinceră este peri
clitată de intervenția rău inten
ționată a unui intrus.

PEȘTI J
(19 februarie — 20 martie) |

Nervozitatea e cauzată de lip
sa unui suport al gîndurilor. No
roc cu telefonul...

BERBEG
(21 martie —• 20 aprilie)

Păstrați distanța față dc supe
riori și nu bîrfiți cu egalii...

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Lumea valutei, valutele lumii
VECINII din blocul 6, sc. 1, str. Ilic Pinfilie Petroșani, sînt 

alături dc domnișoara Țuni Csolanczi in greaua suferință prici
nuită de moartea mamei sale. Sincere condoleanțe. (420)

COLECTIV UL secției funicular Petrila, schimbul A, este a- 
lături do Fănic Gheorghe in durerea pricinuită de pierderea ma
mei. Sincere condoleanțe familiei. (IO!)

ȘARDI ION soț și familia Șardi Ion fiu, mulțumesc tuturor ce
lor care au fost alături de ci in durerea pricinuită dc decesul iu
bitei lor soție, mamă, soacră și bunică,

ȘARDI ROZ VEI A
Nu o vom uita niciodată. (116)

FAMII.Il Ciupală Jan aduce mulțumiri tuturor celor «are 
prin prezență șl flori au fosl alături dc noi la durerea pricinuită 
de pierderea mamei, soacrei și bunicii

ȘARDI ROZAI.I V
Vei răminc mereu m inimile noastre. (116)

Cursul de schimb a fost stabilit. în urma ședinței de fixing 
intcrbancar, la 198 lei dolarul, pentru ziua de 14 februarie 1992. 
La Casa de schimb valutar a Băncii Comerciale din Petroșani, 
deschisă publicului între orele 8—12, cotația principalelor valute 
era următoarea;

COMEMORĂRI

SOȚUL, copiii, nurorile, nepoții, amintesc împlinirea a șase 
. isapiâmln Ț la lecesul scumpei și valoroasei lor soție, rtrama și 

bunică
' SASSU IRINA (MEDÎ)

Nu le vom uita și te vom căuta veșnic.
Mulțum m și pe această cale celor ce au condus-o pe ultl- 

■ wiul drum. (408).

COLECTI Ut sectorului VII AcraJ, E M. Lupeni, rcamin- 
I că «u trecut șase săptămîni de clnd soarta nemiloasă La

_*nr.il5 dc lîngă noi pc inspectorul șef APMM
Ing. DRAGULESCU CONSTANTIN

Wj răminc veșnic în amintirea noastră (llâ).

• Cafnclia, Marius șl Florin, nepoții Cos-
mi.n țl Dnw/j aminte'* împlinirea unui .in de l i dispariția dr.r 
4'M'u lor

.. „ , . MAÎCAN aurel
u vom j. stra veșnic amintirea. (122)

I

VALUTA CUMPĂRARE VINZARE

Dolar SUA 355 372
Marca germană 222 233
Lira sterlină 635 666
Franc elvețian 248 260
Gulden olandez 197 206
Franc francez 65 68
Shilllng austriac 31 32

ULTIMA OlU

lle azi, benzina mai ieftină
Prețul țtți ului și al produse

lor salt i i iv.ih- •.< va reduce, 
incepînd dc l i 15 februarie 1992, 
astfel: prețul p boiului cu opt 
la sută, prețul benzinelor eu 10,5 
la sută și prețul motorinei cu 
zece la sută, conducind pe total 
la o reducere eu aproximativ 
2,8 miliarde lvi/lunn, au infoiv 
mal surse ale S, C. Rafirom S A. 
Accsfo produse privesc reduce

rea prețurilor cu ridicata, stabi
lirea prețurilor cu amănuntul fi
ind de competența guvernului. 
Prețurile celorlalte sortimente, 
produse derivate clin prelucrarea 
țițeiului vor riimine netnodifi- 
c:.‘le, fiind apropiate dc cele 
practicate pe piața mondială.

(({om/irej.)

| Debut promițător într-o aCa- 
I cere nouă.

GEMENI 
I (22 mai — 21 iunie)
I Atenție marc la ținută, înlru- 

cît întîlnirea la caic mergeți vi- 
zează și acest aspect.

■ RAO
| (22 iunie — 22 iulie)

IPerseverînd pe o singură pistă, 
veți ajunge în situația de a vă 
obosi partenerii.

| LEU I

1(23 iulie — 22 august)
O zi generoasă în promisiuni 

I și zgîrcită în realizări.

FECIOARA <
I (23 august — 21 septembrie) 

I Bănuielile dv. nu se confirmă.
iar intenția unui pas greșit va 

. fi stopată la timp.

» BALANȚA
I (22 septembrie — 21 octombrie)
J Schimbarea decorului vă in- 
I duce o poftă nebună de viață.,.

I SCORPION j
(22 octombrie — 21 noiembrie)

IVeți fi felicitat(u), în nume 
propriu, pentru o realizare co- 
| Icctlvă.

SĂGETĂTOR '
| (22 noiembrie — 20 decembrie)
I Primiți un cadou valoros, la 

capătul unei deplasări fatigante.

I CAPRICORN
(21 deccmbrio — 19 ianuarie) '

I Satisfacții deosebite, generate, 
paradoxal, de asumarea unor

I răspunderi sporite, chiar cu un 
grad de risc...
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